
Centralx
Como Fazer Backup do Centralx Clinic

Objetivo deste documento

Oobjetivo deste documento é orientar sobre como criar uma rotina para que o backup do Centralx Clinic seja 
feito periodicamente.

Resumo

Em resumo, este documento ensina como instalar o MySQL Administrator e como configurá-lo para que o 
backup do Centralx Clinic seja feito automaticamente.

Procedimento detalhado

Este é o procedimento detalhado que orienta como instalar e configurar o MySQL Administrator.

1. Instalação do MySQL Administrator

1.1 – Clique no link abaixo e faça download do MySQL Administrator a partir do seguinte endereço: 
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLGUITools/mysql-gui-tools-5.0-r17-
win32.msi/from/http://mysql.llarian.net/

1.2 - Execute o arquivo baixado.

1.3 - Na tela seguinte, clique em “Next”.

1.4 - Clique em “I accept the terms in the license agreement” e depois clique em “Next”.

http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLGUITools/mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi/from/http://mysql.llarian.net/
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLGUITools/mysql-gui-tools-5.0-r17-win32.msi/from/http://mysql.llarian.net/


1.5 - Clique em “Next”.

1.6 - Selecione “Complete” e clique em “Next”.



1.7 - Clique em “Install”.

1.8 - Aguarde o término da instalação e clique em “Finish”.



2 - Configuração do MySQL Administrator

2.1 - Execute o MySQL Administrator em Iniciar / Todos os Programas / MySQL / MySQL Administrator. 

2.2 - Clique no botão “...” para configurar e salvar os detalhes da conexão com o banco de dados.

2.3 - Clique no botão “Add new connection”.



2.4 -  Preencha os parâmetros da conexão, conforme imagem abaixo.



2.5 - Ao terminar, clique em “Apply” e depois em “Close”.

2.6 - No campo “Stored connection” selecione “Centralx Clinic” e clique em “Ok”.

2.7 - Selecione a opção “Backup” e clique em “New project”.



2.8 - Em “Project Name” digite “Centralx Clinic” e em “Schemata” dê um duplo-clique em “HiDoctor”. 

 
2.9 - Na guia “Advanced options” selecione as opções “InnoDB Online Backup” e, em “Backup Type”, 



selecione “SQL files”.

2.10 - Na guia “Schedule”, selecione a opção “Schedule this backup project”. 



2.11 - Na mensagem que será exibida, clique em “Open options”.

2.12 - Em “General options”, selecione a opção “Store passwords” e, em  “Password storage method”, 
selecione “Obscured”. Ao terminar, clique em “Apply” e depois em “Close”. 



2.13 - Ainda em “Schedule”, preencha os campos de acordo com as informações que seguem:
- Target Folder: pasta na qual deseja salvar o backup (também pode ser um drive de CD ou DVD); 
- Filename: nome do arquivo de backup; 
- Execution time: periodicidade em que o backup será realizado; 

OBS: caso tenha dúvidas em como preencher estes campos, veja o exemplo abaixo. 

Ao terminar, clique em “Save project”.



2.14 - Após salvar, será necessário informar o nome de usuário e senha do Windows (usuário corrente). 

3 - Observações importantes

3.1 - Confira, periodicamente, se o arquivo de backup está sendo gerado. 
3.2 - O Centralx Clinic precisa estar fechado para que o backup seja feito com sucesso. 

4 - Sugestões de segurança da Centralx

4.1 - Faça backup diariamente. 
4.2 - Grave seus backups em CD ou DVD. 
4.3 - Utilize uma mídia diferente para cada dia da semana. 
4.4 - Mantenha as mídias de backup em local seguro. 


